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केनियातील वकृ्षारोपण चळवळ 

वंगारी मथाईची गोष्ट 

  जेव्हा आपण एिाद्या समस्येचा भाग असतो तेव्हा आपण त्यावरील 
उपायाचा भागही बि ूशकतो. त्यासाठी आपण स्वत: काय कृती करू शकतो, 
हा ववचार करणे महत्त्वाच ेआहे.  

   2004 या वषींचा िोबेल शातंी परुस्कार ववजेती आखण हररत पट्टा चळवळ 
(ग्रीि बेल्ट मुव्हमेंट) ची संस्थापक वगंारी मथाई केनियाच्या डोंगरकपाऱयातं 
जन्मली व वाढली. तथेील डोंगर हहरव्या वकृ्षराजींिी िटलेले असत, 
झऱयांमध्ये असंख्य मासे मकु्तपणे ववहरत असत आखण लोक आपल्या शतेातं 
वपकलेल्या अन्िधान्यांिी आपली पोटे भरत असत. पण वषाािवुष ेकेलेल्या 
झाडाचं्या कत्तलीमळेु केनियाच ेहे देिणे स्वरुप पणूापणे पालटूि गेले.  

    वंगारी अमेररकेतील कॉलेजच ेशशक्षण संपविू केनियातील घरी परतली 
तेव्हा नतला नतथे हदसले सकुलेले झरे, कुपोषीत लोक आखण िष्ट झालेली 
जंगल!े “आपल्याला एकटीला जंगलं पनु्हा उभारता येतील? लोकांिा पनु्हा 
पहहल्यासारिं निरोगी आयषु्य देता येईल?” नतला प्रश्न पडला.  
    क्लेअर निव्होलािे आकषाक चचत्ांद्वारे आखण साध्यासोप्या शबदातं 
पयाावरणवादी वगंारी मथाईची ही प्रेरणादायी गोष्ट साचंगतली आहे.   

लेखिका: क्लेअर निव्होला 



वंगारी मथाई बालपणची स्मतृी जागवत सागंते, त्यावेळी मध्य केनियाच्या 
डोंगरकपाऱयातंील जमीि हहरव्यागार चादरीत लपेटल्यागत हदसे.   

अंजीर, ऑशलव्ह, क्रॉटि, पळस अशा वकृ्षांिी जमीि आच्छादलेली असे  
आखण झऱयातंील शदु्ध, नितळ पाण्यामध्ये माशांच्या झुंडी हदसत. 



अंजीर वकृ्ष त्याकाळी पववत् मािला 
जाई. त्याच्या िाली पडलेल्या 
फांद्यासदु्धा जळणासाठी घरी घेऊि 
जायच ेिाही, हे वगंारी जाणत होती.  

नतच्या घराजवळच्या झऱयातूि ती 
आईसाठी पाणी िते असे. झऱयाच्या 
पाण्यातील बडेकांच्या अंडयांशी ती 
िेळत असे. या अंडयांिा ती 
िेकलेसमधील मोत्यासंारिे गोळा 
करत असे. पण अंडी नतच्या 
हातातूि वारंवार निसटूि पनु्हा 
नितळ पाण्यात पडत. 



  वंगारीिे केनियापासिू अनतदरू अमेररकेत 
बेिेडडक्ट पंथाच्या िन्स चालवत असलेल्या 
कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. नतथेही मातभृमूी 
केनियाच ेनिसगासौंदया नतला वारंवार 
आठवत असे. अमेररकेत वगंारीि े
जीवशास्त्राचा अभ्यास केला. तो काळ 
नतच्यासाठी मोठा स्फूतीदायक होता. तेथील 
शशक्षणात जग अचधकाचधक समदृ्ध कसे 
बिवता येईल, यावरही ववचार होत असे. 
िन्सिी वंगारीला फक्त स्वत:बद्दलच िव्हे 
तर आजूबाजचू्या जगाबद्दलही ववचार 
करण्यास शशकवले.  

  मोठ्या उत्साहाि ेआखण अपेके्षि ेती 
केनियाला परतली. ती िविव्या गोष्टी 
शशकूि आली होती आखण त्याचा उपयोग 
नतला आपल्या लोकासंाठी करायचा होता.    



  ती केनियापासूि फक्त पाच वषे दरू राहहली. पण परतल्यावर केनियात झालेला बदल पाहूि  
नतला आपण वीस वषे दरू होतो की काय, असे वाटले.  

  तेथील अजंीर वकृ्ष तोडलेले होते, लहाि झरे सुकूि गेले होते, झऱयातील बेडकांचा, त्यांच्या 
वपल्लांचा व अंडयांचा मागमूस हदसत िव्हता. पाच वषाांपूवी लोक आपल्या कुटंुबाला िायला 

घालण्यासाठी छोट्याशा शतेात धान्य उगवत आखण नियाात करण्यासाठी मोठ्या शतेात चहा उगवत. 
पण आता जवळजवळ सगळेच लोक बाजारात ववकली जाणारी वपके शतेात उगवत होती. लोक आपले 
अन्ि स्वत: वपकवत िव्हते तर दकुािांतूि िरेदी करत होते. दकुािात शमळणारे अन्िधान्य महाग 
होते. ते शरीरासाठीही फारसे पोषक िव्हते. यामुळे लहाि-मोठे सारेच अशक्त आखण आजारी हदसू लागले.      



  ज्या डोंगरावंर हहरवेगार वकृ्ष 
आखण चरणाऱया गुराचंी दाटी हदसे, 
त ेडोंगर झाड ेतोडल्यामळेु परुते 
बोडके झाल ेहोते. व्यापारी वपकांची 
शतेी करण्यासाठी ही झाड ेतोडूि 
जागा मोकळी करण्यात आली होती. 
यामळेु स्त्रस्त्रयांिा आखण मलुांिा 
जळणासाठी लाकड ेशोधायला िपू 
दरूपयांत पायपीट करावी लागत 
होती. एिादे झाड सापडण्यासाठी 
कधीकधी त्यांिा तासितास चालाव े
लागत होत.े हळूहळू एकएक करूि 
सगळी झाड ेतोडली गेली आखण 
बरीचशी जमीि वाळवटंागत उजाड 
हदस ूलागली.    



     झाड ेिसल्यामळेु माती धरूि 
ठेवणारी मळेु िव्हती, तसेच 
सावलीही िव्हती. त्यामळेु 
जशमिीच्या वरच्या थरातील माती 
सकूुि धळू बिली. वगेवाि 
वाऱयांिी ही धळू इतरत् वाहूि 
िेली. अशी सटुी माती पावसाच्या 
पाण्यासोबत वाहूि िदी आखण 
झऱयांमध्ये जाऊ लागली. 
पररणामी, नितळ िदी-झऱयातंील 
पाणी गाळ साचिू धळुकट हदस ू
लागले.    



  “आम्हाला प्यायला स्वच्छ पाणी िाही,” गावातील बायका तक्रार करू लागल्या, “अन्ि 
शशजवायला जळाऊ लाकड ंिाहीत. गुरांिा चरायला गवत, झाड-ंझडुपं िाहीत. त्यामळेु ती 
दधू कमी देतात आखण आमची मलंु भकेुली राहातात. आता आम्ही पहहल्यापके्षा जास्त 
गरीब झालोय.” 

    वंगारीिे पाहहलं की जे लोक पवूी अंजीर वकृ्षांचा आदर करत, तेच आज त्यांिा कापत 
आहेत. ज्या जशमिीि ेिायला घातले त्याच जशमिीची काळजी लोक घेत िव्हते. आता ही 
िापीक आखण पीडडत जमीि लोकांची काळजी घेऊ शकत िव्हती. यामळेु जगणे 
अचधकाचधक कठीण होत चालले होते. 
    स्त्रस्त्रयांिी या पररस्त्रस्थतीचा दोष इतरांवर आखण सरकारवर टाकला. पण वगंारी तक्रार 
करत बसणारी स्त्री िव्हती. ती स्वत: काही करू इस्त्रच्छत होती. “पररस्त्रस्थती बदलण्यासाठी 
आपण स्वत: काय करू शकतो, यावर ववचार करा,” ती निग्रहािे म्हणाली, “केनियातली 
झाड ंआपण स्वत:च तोडतोय, हे लक्षात घ्या.” 

       “आपण या समस्येचा भाग आहोत,” ती म्हणाली, “तर मग आपण त्यावरील उपायाचा 
भागही बि ूशकतो.” 
   नतच्या डोक्यात एक साधीसरळ आखण भव्य कल्पिा घोळत होती.   

 



  “आपण झाड ंलावयूात का?” नतिे स्त्रस्त्रयािंा सचुवले.  

 

  नतिे स्त्रस्त्रयांिा उरल्यासरुल्या झाडांच्या बबया गोळा करायला 
शशकवले. नति ेत्यांिा माती आखण ित तयार करायला शशकवले. 
नति ेत्यांिा माती ओली करायला, त्यावर काठी दाबिू नछद्र 
पाडायला आखण त्यात काळजीपवूाक बी रुजवायला शशकवले. नतिे 
त्यांिा वाढत्या अंकुराची तान्या बाळासारिी काळजी घ्यायला 
शशकवले. अंकुराला हदवसातूि दोि वेळा पाणी हदल्यावर त्यांची 
वाढ जोमािे होईल, हे नति ेत्यांिा सांचगतले. 



  हे काम सोप ेिव्हत.े पाणी शमळवणे िूप कठीण होत.े स्त्रस्त्रया िेहमी 
हातािे िोल िडडा िणत आखण त्यात उतरत. िडडयातील पाणी त्या 
बादल्यांमध्ये भरूि बादल्या डोक्याच्या वरपयांत उचलिू िडडयाबाहेर 
उभ्या असलेल्या बाईकड ेदेत.  

 

  वंगारीिे आपल्या परसदारी एक बगीचा तयार केला होता. पण तेथील 
लहाि लहाि रोपटी कोमेजूि गेली. वगंारीिे प्रयत्न सोडले िाहीत. नतिे 
इतरांिाही सतत प्रयत्न करत राहायला शशकवले. 



    गावातील बहुतांशी स्त्रस्त्रयांिा शलहहता-वाचता येत िव्हत.े त्या घरकाम आखण 
शतेी करत. त्यांच्या मतांिा कुणी गंभीरपणे घेत िसे.  

   पण झाड ेलावायला त्यांिा शाळेत जायची गरज िव्हती की सरकारच्या मदतीची वाट 
पाहाण्याची गरज िव्हती. त्या आपल्या आयषु्यात स्वत:च बदल आण ूशकत होत्या.  



    झाड ेलावण्याच्या कामात िपू कष्ट 
होते, तरी स्त्रस्त्रयांिा ते करण्यात 
अशभमाि वाटू लागला. हळूहळू, त्यांिा 
आपल्या श्रमाच ेफळ हदसू लागले. जंगल 
पुन्हा वाढू लागले. आता लोक एक झाड 
कापले तर त्याजागी दोि झाड ेलावू 
लागले. त्यांिी लागवड केलेल्या 
झाडांपासूि शमळणारी फळे तसेच ववववध 
कंद, कसावा, वाटाणा, ज्वारी िाऊि 
त्यांच्या कुटंुबीयांच ेआरोग्य सुधारले. 
आता त्यांच्याकड ेकाही काम होते आखण 
या कामामुळे िव्यािे एकत् वाढलेल्या 
जंगलातील झाडांसारिेच लोकसुद्धा एकत् 
आले.  

 

  पुरुषांिी आपली पत्नी, माता आखण 
मुलींिी केलेले काम पाहहले तेव्हा त्यांिी 
त्यांच ेकौतुक केले आखण तेदेिील या 
कामात सामील झाले. 



वंगारीिे शाळेतील मलुांिाही 
रोपे वाटली आखण त्यांिा 
स्वत:चा बगीचा तयार 
करायला शशकवले.  



  वंगारीिे सनैिकांिा तसेच तुरंुगातील कैद्यािंाही रोपे 
वाटली. ती सनैिकांिा उदे्दशिू म्हणाली, “तमु्ही बंदकू 
चालवता. पण तमु्ही कुणाच ेरक्षण करताय? हा देश, 
त्याची माती तर वारा आखण पाण्यासोबत िाहीसे होत 
चाललेयत. तुम्ही तुमची बंदकू उजव्या हातात जरूर 
धरूि ठेवा. पण डाव्या हातात मात् एक रोपटे धरा. 
तेव्हाच तमु्ही एक चागंले सनैिक बिाल.” 



    वंगारीिे आपली चळवळ सरुू केल्यापासिू तीस वषाात केनियातील लोकांिी तीि 
कोटीपेक्षा जास्त झाडाचंी लागवड केली आखण हे काम अद्यापही सरुू आहे.   

  वंगारी लोकांिा सागंते, “उघडी-बोडकी जमीि आपल्याकड ेमदतीचा आक्रोश 
करत असते. नतच्या अंगावर आपण झाडाचंा पोषाि चढवायला हवा. हाच 
जशमिीचा स्वभाव आहे. नतला हहरव्या रंगाची, हहरव्या पोषािाची गरज आहे.” 



  2004 साली वगंारी मथाई शांततचेा िोबेल परुस्कार प्राप्त करणारी 
पहहली आफ्रिकि स्त्री ठरली. हा परुस्कार नतला केनियाचे िसैचगाक 
पयाावरण, लोकाचंे राहाणीमाि व आरोग्य यांबाबत केलेल्या ववधायक 
कायाासाठी शमळाला. केनियातील बहुतांशी लोक उदरनिवााहासाठी 
जशमिीवर अवलबंिू असत. त्यामळेु वगंारी मथाईचे काया निस्त्रितच 
महाि होत.े 
    
   वगंारी मथाईचा जन्म 1904 साली झाला. त्यावेळी केनिया देश 
बिहटशांची एक वसाहत होता. वगंारी एका गरीब शतेकऱयाची मलुगी 
होती. सेंट्रल हायलँड प्रांतातील सपुीक डोंगराच्या पट्टयात ती वाढली. 
एकोणीसाव्या शतकाच्या अिेरीस बिहटशांिी नतथे रेल्वे आणली 
आखण यरुोपीय लोक नतथे स्थानयक होऊ लागले. त्यांिी तथेील उत्तम 
प्रनतच्या सपुीक जशमिींवर कबजा केला. त्यावर मोठ्या प्रमाणात 
व्यापारी शतेी सरुू केली व त्यात केनियाच्या लोकांिा मजूर म्हणूि 
ठेवले. उरलेल्या छोट्या जशमिींवर स्थानिक लोक शतेी करू लागले. 
त्यात जे काही पीक उगवेल त्यावर त ेआपला उदरनिवााह करू 
लागल.े अमेररकेला जाण्याआधी वगंारीिे असा केनिया पाहहलेला 
होता. अमेररकेत एट्चचसि प्रांताच्या कॅन्सस शहरातील सेंट 
स्कोलॅस्त्रस्टका (आता बेिेडडक्टाईि) कॉलेजमध्ये नतिे जीवशास्त्राचा 
अभ्यास केला. 

    1963 साली जवे्हा वगंारी कॅन्ससमध्ये शशकत होती तवे्हाच केनियाला 
बिटिपासिू स्वाततं्र्य शमळाले. 1966 साली परतल्यावर वगंारीला केनिया 
िूप बदलला असल्याचे हदसले. केनियाची लोकसखं्या वेगािे वाढत होती. 
जमीि सगळ्या लोकांिा अन्ि देण्यास सक्षम िव्हती. पारंपाररक वपके 
घेण्याऐवजी लोक व्यापारी वपके घेऊ लागले होत.े व्यापारी शतेीसाठी 
जंगले कापिू अचधकाचधक जमीि मोकळी केली जात होती. केनियात 
पवूीपेक्षा जास्त गरीबी, कुपोषण आखण बेकारी हदसत होती.     

  

  केनियातील सकंट सपंणूा पथृ्वीवरील सकंटासारिचे होत.े सतत वाढती 
लोकसखं्या काही मयाादीत िसैचगाक स्त्रोतांवर अवलबंिू होती. या 
अिभुवातिूच वगंारी मथाईच्या “हररत पट्टा चळवळ” (ग्रीि बेल्ट मुव्हमेंट) 
चा जन्म झाला.  

  

   1977 साली स्थापि झालेल्या या चळवळीिे केनियातील लोकांिा 
जगण्यासाठी एक हेत ूआखण आत्मववश्वास हदला. यातील शकै्षखणक 
उपक्रमांद्वारे वगंारीिे लोकांिा अिेक कौशल्ये शशकवली आखण त्यांिा 
सफ्रक्रय िागररक बिवले. त्यापवूी लोक प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकारला दोष 
देत. वगंारी म्हणत,े “फक्त झाड ंलावण ंहेच आमचं काम िाही. या 
कामातिू लोकांिा आपल्या पयाावरणाची जबाबदारी उचलण्याची आखण 
आपल ंभववष्य व आयषु्य बदलण्याची पे्ररणासदु्धा शमळत.े” 



     आता संपूणा केनियात हररत पट्टा चळवळीच ेएका लािापेक्षा जास्त सदस्य 
आहेत. त्यांिी हजारो बगीच्यांची लागवड केली आहे. तसेच त्यांिी अिेक स्थानिक 
प्रकल्पही सुरू केले आहेत. उदाहरणाथा, एका गावात झाड लावण्याच्या बदल्यात 
शतेकऱयाला मधमाशयांच ेपोळे देतात. त्यािे पुरेशी झाड ेलावली की तो पोळ्याचा 
मालक बितो. या पोळ्यातील मध ववकूि शतेकरी चांगली कमाई करू शकतो. काही 
शतेकऱयांिा झाड लावण्याच्या बदल्यात बकरी देतात. या बकरीिे मादी वपल्लाला 
जन्म हदला आखण शतेकऱयािे ते वपल्लू चळवळीच्या सदस्याकड ेआणूि हदले तर 
शतेकरी बकरीचा मालक बितो. या प्रकारे शतेकऱयाकड ेपशुधि जमा होऊ लागते. 
पैशाच्या देवाणघेवाणीशशवाय या पद्धतीिे गरीब लोक आपले आयुष्य घडवण्याच्या 
हदशते एक पाऊल उचलू शकतात. 
  

  पुढील काळात आपले काम करतािा वंगारी मथाईच्या निियाची आखण धयैााची 
कसोटी लागली. 1989 साली नतिे राजधािी िैरोबीजवळ उहुरू पाका मध्ये 62 मजली 
इमारत उभारण्याच्या सरकारी योजिेला ववरोध केला. मग सरकारिे गेल्या दहा 
वषाांपासूि कायारत असलेले वंगारीच्या चळवळीच ेमुख्यालय बंद केले. सरकार 
वंगारीवर सूड उगवेल, असे वंगारीच्या शमत्मंडळींिा वाटे. त्यांिी वंगारीला 
वेगवेगळ्या घरांमध्ये आसरा देऊि लपवले. अिेरीस, वंगारीच्या ववरोधामुळे 
सरकारला आपला गगिचुबंी इमारत बांधण्याचा ववचार सोडूि द्यावा लागला. 

समाप्त 

  1999 साली वंगारी व नतच्या समथाकांिी करुरा जंगलातील जशमिीचा तुकडा 
ववकण्याच्या सरकारच्या योजिेला ववरोध केला. सुरक्षा कमाचाऱयांिी आंदोलिकत्याांवर 
हल्ला केला. यात जिमी झाल्यामुळे वंगारीला हॉस्पीटलमध्ये दािल करावे लागले. 
पण या आंदोलिामुळे सरकारला ही योजिा बंद करावी लागली.     

  

  वंगारीला आपण शूर आहोत, असे कधीच वाटले िाही. नतच्या मते, एिाद्या 
गोष्टीबद्दल िूप कळवळा असेल व त्यासाठी काही करायला हवे असे वाटत असेल तर 
ते केले पाहहजे.  
 
   2002 साली वंगारी मथाई केनियाच्या संसदेची सदस्य झाली. 2003 साली वंगारी 
पयाावरण व िैसचगाक साधिसंपत्ती मंत्ालयात पयाावरण मंत्ी झाली. वंगारी वावेरू, 
वंजीरा आखण मुथा या तीि मोठ्या मुलांची आईसुद्धा होती. 25 सप्टेंबर 2011 साली 
वंगारी मथाईच ेनिधि झाले.    



“लािो हात शमळूि काय करू शकतात, हे ववसरू िका!”  

- वंगारी मथाई 


